
Aan alle leerlingen van de 2de graad 

 

 

Beste leerlingen, 

 

Hier zijn we weer. Hieronder vind je een nieuwe creatieve opdracht. Het is zeker geen 

verplichting, maar het kan een leuke aanvulling zijn.  

 

 

Wat houdt het in? Wij geven jullie een aanzet, aan jullie om hier iets unieks mee te doen! 

Maakte je een foto/tekening/collage/... ? Maak er een foto van en stuur deze door naar 

foto@sabkzottegem.be  

Heb jij of je mama/papa een instagram – of facebookaccount? Post dan een foto van je unieke 

werkje, graag met volgende hashtags: 

#sabkzottegem 

#sabkzottegemvanuitdeliving 

#samencreatief 

#kunstenquarantaine 

 

 

Opdracht van deze week? Een coronakapsel maken! 

 

Nu we niet naar de kapper kunnen, worden onze haren langer en langer. Je eigen haren 

knippen is natuurlijk niet zo makkelijk, maar misschien schuilt er in jou een kapperstalent en kan 

je mooie kapsels bij iemand anders maken! Begin alvast maar te oefenen met volgende 

opdracht.  

 

Wat heb je nodig: 

✓ kartonnen doos 

✓ schaar 

✓ restjes wol of textiel 

✓ gekleurd papier (kan ook uit een tijdschrift) of tekenmateriaal 

✓ vloeibare lijm of een lijmpistool  

 

Geef de doos een gezicht door er stukjes papier op te kleven of op te tekenen. Vervolgens kan 

je met restjes stof het haar maken. Je kunt ook een langer baard, snor of wenkbrauwen 

toevoegen. Wanneer het haar vastkleeft, laat je het best even drogen. Als je een lijmpistool 

gebruikt dan vraag je even hulp aan mama of papa want dan kan de lijm heel warm zijn. Daarna 

kan je een leuk of gek kapsel creëren. Er zijn verschillende mogelijkheden: knippen, vlechten, 

knopen, kort/lang, krullen,... 

 

Wie wil, kan een gat maken onderaan de doos en een foto nemen terwijl je het draagt zoals een 

masker. 
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Maakte jij er ook? Deel ze met ons! 

 

Tot snel, 

 

Vriendelijke groeten van Frank, Charlotte, Rosa, Adinda, Céline, Roos, Geertrui, Simon, 

Reinhard en An-Sofie. 

 


